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Niemcy/ Policja: czeczeńskie gangi coraz większym
zagrożeniem
 
Czeczeńskie gangi, powiązane z prokremlowskim przywódcą Czeczenii Ramzanem
Kadyrowem, odgrywają coraz większą rolę w świecie przestępczości zorganizowanej w
Niemczech - poinformował w poniedziałek szef Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej (BKA)
Michael Nagel.
 
W rozmowie z dziennikiem "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Nagel zaznaczył, że członkowie
czeczeńskich gangów "nie są już tylko +żołnierzami+ innych organizacji przestępczych, ale
przejmują całe dziedziny gangsterskiej działalności, w tym handel narkotykami, rabunki,
kradzieże i fałszerstwa".
 
W Berlinie czeczeńskie gangi w znaczącym stopniu kontrolują obecnie handel narkotykami.
Służby bezpieczeństwa obserwują łącznie 200-250 osób z Czeczenii i Kaukazu Północnego,
którym przypisują znaczącą rolę w przestępczości zorganizowanej w Niemczech.
 
W ocenie ekspertów zdobywanie przez nie coraz silniejszej pozycji to skutek "konsekwentnego
stawiania na eskalację przemocy". "Gdy raz wejdą w walkę z konkurencją, nigdy już nie
ustępują (...)" - podkreślił Nagel.
 
Dochody z nielegalnej działalności gangi coraz częściej inwestują w legalne przedsiębiorstwa,
głównie w firmy ochroniarskie. Nowych członków rekrutują w stowarzyszeniach sportowych.
 
Jak pisze "FAZ", "(niemieckie) służby bezpieczeństwa obserwują osobiste kontakty i finansowe
powiązania między czeczeńskimi przestępcami w Niemczech a przywódcą Czeczenii
Ramzanem Kadyrowem".
 
Nagel przestrzegł przed lekceważeniem zagrożenia ze strony tych organizacji i podkreślił, że
należy odpowiednio wcześnie podjąć działania przeciw tym grupom, "nim te wypracują sobie
stałą pozycję w Niemczech".(PAP)
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Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.


